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Jak jsme již referovali, v prosinci byl vyhlášen konkurz na majetek firmy Lima Real a.s.
Konkurzní správce Josef Nožička zjistil, že pohledávky za zkrachovalou Limou překračují
14,3 miliónu korun. Naproti tomu zjištěný majetek firmy je zanedbatelný. Malý pozemek v
katastrálním území Třebíč je těžko prodejný a hodnota domény limareal.cz  je podle
odhadu konkurzního správce asi 50 tisíc korun. Soud vydal povolení prodeje nejvyšší
nabídce.

  

Co je v kauze nového? Zdá se že nastal zásadní obrat, který jsme již v minulém článku
předvídali. Konkurzní správce začal prověřovat účetnictví Limy Real a.s. na řadu let dozadu,
bude nutno prozkoumat účetní operace a zjistit finanční toky. A první výsledky se očividně
dostavily. Do soupisu majetku zkrachované firmy byly zaneseny dva osobní automobily značky
toyota RAV4 a toyota Avensis. Registrovány byly v Moravskoslezském kraji na Martina Běhala
a Martinu Běhalovou z Újezda. Konkurzní správce Josef Nožička svůj postup odůvodnil tím, že
oba jmenovaní vozidla nikdy nenabyli, resp. úkony, jimiž se pokusili vozidla nabýt, jsou
absolutně neplatnými právními úkony.

      

Úplnou novinkou v případu pak je první úkon orgánů činných v trestním řízení. Dne 16. března
oznámil pověřený krajský zástupce soudu, že Krajské státní zastupitelství v Brně vstupuje do
řízení. Současně soud požádal o zasílání všech písemností. Co k tomu státní zastupitelství
vedlo? Je možno se pouze domnívat. Samotný fakt, že by vyvedení vozidel z firmy bylo
nezákonné se nezdá být silným argumentem.

  

Konkurzní správce pravděpodobně přišel na další nepravosti. Jestliže by se zjistilo, že zisk z
obchodu s pozemky na Vídeňském rybníku byl nezákonně z firmy vyveden, bude taková
operace neplatná a obchodní partneři by také museli prostředky vrátit do majetku Lima Real
a.s. V tom případě by již asi nastoupila Policie ČR. Není vyloučeno trestní stíhání a případně i
odsouzení členů statutárních orgánů akciové společnosti. Při rozkrývání by se mělo otevřít i
vyšetřování podezření z korupce při transakcích s městem Třebíč při prodeji pozemků na
Vídeňském rybníku.
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http://www.limareal.cz/
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